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Z á p i s 

 
z jednání III. pracovní skupiny komunitního plánování  

pro zam
�
stnanost obtížn

�
 zam

�
stnatelných skupin obyvatelstva  
 

dne 23. kv
�
tna 2006 M

�
stský ú� ad Kostelec nad Orlicí 

 
P� ítomni (dle prezen� ní listiny): 
Ing. Ji� í Bartoš, Pavla Jarošová, dipl. pol. Miroslav Mitrovi� , Ing. Alena Martincová, Barbora 
Trojá� ková, Jana Zást� rová  
 
Omluveni (dle prezen� ní listiny): 
Ilona Ma� áková 
 
Hosté (dle prezen� ní listiny): 
B� la Kova� í� ková 
 
 
Sl. Šmídová informovala p� ítomné � leny pracovní skupiny o p� íprav

�
 studie o možnostech 

poskytování sociálních služeb pro obtížn
�
 zam

�
stnatelné skupiny obyvatelstva, která má 

být jedním z výstup�  II. etapy projektu „Standardizace procesu komunitního plánování 
sociálních služeb v Královéhradeckém kraji“. 
 
Ing. Martincová p� edložila statistické údaje ohledn�  obtížn�  zam� stnatelných skupin uchaze� �  
o zam� stnání na Kostelecku a Týniš� sku, údaje jsou v p� ehledu uvedeny za období od ledna 
2005 do dubna 2006. 
 
Sl. Šmídová požádala sl. Jarošovou o zaslání materiál�  ohledn�  � innosti ob� anského sdružení 
Emauzy 

	
R, jejichž vypracování jí bylo uloženo v pr� b� hu II. etapy, v elektronické podob�  

(v písemné podob�  byly tyto materiály již p� edány). Dále požádala dipl. pol. Mitrovi� e o 
zaslání aktuálních informací týkajících se zam� stnanc�  na ve� ejn�  prosp� šné práce, kte� í jsou 
u Technických služeb Kostelec nad Orlicí s.r.o. zam� stnáni v letošním roce. Ing. Martincová 
byla požádána o zaslání dalších pot� ebných statistických údaj�  z Ú� adu práce Rychnov nad 
Kn� žnou . 
 
Ing. Martincová hovo� ila o projektech ur� ených pro obtížn�  zam� stnatelné skupiny 
obyvatelstva, které jsou v sou� asné dob�  realizovány nebo p� ipravovány Ú� adem práce 
v Rychnov�  nad Kn� žnou, byla požádána o dodání písemn�  zpracovaných informací o t� chto 
projektech. 
 
Dále prob� hla diskuse p� ítomných � len�  pracovní skupiny o nejzávažn� jších problémech 
týkajících se situace obtížn�  zam� stnatelných skupin obyvatelstva na Kostelecku a Týniš� sku 
a o návrzích zp� sob�  � ešení t� chto problém� . 
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Z jednání pracovní skupiny vyplynuly tyto nejzávažn

�
jší problémy: 

-    velký podíl osob starších 50 let na po� tu nezam� stnaných na Kostelecku a Týniš� sku 
- velký podíl osob se zdravotním postižením na po� tu nezam� stnaných na Kostelecku a 

Týniš� sku – chybí chrán� né pracovní dílny, podporované zam� stnávání 
- velký podíl osob mladších 25 let na po� tu nezam� stnaných na Kostelecku a Týniš� sku 

(pozn. ti však mají velkou šanci sehnat zam� stnání, pokud jsou aktivní) 
- systém sociální politiky neprospívá zam� stnanosti, lidé nejsou motivováni pro práci  – 

výše dávek sociální pé� e je srovnatelná s výší minimální mzdy 
- dlouhodobá nezam� stnanost osob, které nemají zájem pracovat a vyhovuje jim systém 

dávek sociální pé� e  
- chybí motivace k p� íprav�  na povolání a hledání zam� stnání u d� tí rodi� � , kte� í 

dlouhodobou nezam� stnanost p� ijali za sv� j životní styl (p� ejímání vzorc�  chování d� tí od 
rodi� � )  

 
Z diskuse � len�  pracovní skupiny vyplynuly tyto návrhy na � ešení problematiky: 
- spolupráce mezi M� stem Kostelec nad Orlicí, odborem sociálních v� cí a Ú� adem práce 
      v Rychnov�  nad Kn� žnou p� i vytvá� ení pracovních míst na ve� ejn�  prosp� šné práce 
- v� tší zvýhodn� ní zam� stnavatel�  p� i zam� stnávání osob se zdravotním postižením – nap� . 

úlevy na daních 
- poskytování dotací na vznik nestátních neziskových organizací pro pomoc obtížn�  

zam� stnatelným skupinám obyvatelstva 
- zakládání chrán� ných pracovních dílen - nap� . domácí práce (možnost poskytnutí finan� ní 

podpory od ú� adu práce na vytvo� ení pracovního místa a na provoz) 
- realizace podporovaného zam� stnávání 
- otev� ení � ajovny nebo kavárny s obsluhou osob se zdravotním postižením 
- sezónní zam� stnávání osob s nízkou kvalifikací s výplatou mzdy nap� . 1x týdn�  (v� tší 

motivace k práci) 
- hromadná doprava pro svoz lidí do zam� stnání, ubytovny (v� tší zam� stnavatelé) 
- stáže a praxe pro absolventy škol 
- p� sobení v rodin�  – motivace k p� íprav�  na budoucí povolání 
- motiva� ní programy ve školách k výb� ru vhodného povolání a p� íprav�  na povolání, 

exkurze k získání p� ehledu o r� zných zam� stnáních 
- zm� ny v systému sociální politiky sm� � ující k tomu, aby byli ob� ané lépe motivováni pro 

práci 
 

Sl. Šmídová a paní Kova� í� ková podaly aktuální informace o pr� zkumu pot� eb uživatel�  
sociálních služeb v Královéhradeckém kraji. Pr� zkum prob� hne do konce � ervna 2006. 
 
Sl. Šmídová p� ítomné informovala o tom, že � lenové pracovní skupiny pro zam� stnanost 
obtížn�  zam� stnatelných skupin obyvatelstva se budou v budoucnu scházet podle pot� eby, 
zatím není stanovený termín p� íští sch� zky. 

 
 

V Kostelci nad Orlicí dne 31.5.2006 
Zapsala: Šmídová Markéta 


